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COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 

 

Aposentadoria por idade 

 

A complementação de aposentadoria por idade será paga ao participante que a requerer, 

desde que preencha cumulativamente as seguintes condições: 

1. ter cessado o vínculo empregatício com o respectivo patrocinador; 

2. ter, pelo menos, 15 (quinze) anos de contribuições consecutivas, se inscrito no Plano 

Básico de Benefícios administrado pela FAPES a partir de 01.10.1978;  

3. possuir, no mínimo, 60 (sessenta) anos de idade, se do sexo feminino, ou 65 

(sessenta e cinco) anos, se do sexo masculino.  

 

A complementação antecipada de aposentadoria por idade, observadas as restrições, 

será paga ao participante que a requeira, desde que tenha atingido cumulativamente: 

1. no mínimo 10 (dez) anos de contribuições consecutivas ao PBB  

2. 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se do sexo feminino e 60 (sessenta) anos de 

idade, se do sexo masculino 

 

Aposentadoria por tempo de contribuição 

 

A complementação de aposentadoria por tempo de contribuição será paga ao 

participante que atenda cumulativamente às seguintes exigências: 

1. ter cessado o vínculo empregatício com o respectivo patrocinador; 

2. estar com, pelo menos, 60 (sessenta) anos de idade;  

3. possuir, no mínimo, 30 (trinta) anos de vinculação à Previdência Social, se do sexo 

feminino, ou 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino; 

4.  contar com, no mínimo, 15 (quinze) anos consecutivos de vinculação e pagamento 

das correspondentes contribuições ao Plano;  

Poderá ser concedida complementação antecipada da aposentadoria por tempo de 

contribuição a participante que a requeira, desde que tenha atingido cumulativamente: 

1. no mínimo 10 (dez) anos de contribuições consecutivas ao Plano Básico de Benefícios 

administrado pela FAPES,  

2. 30 (trinta) anos de vinculação à Previdência Social, se do sexo masculino, e 25 (vinte 

e cinco) anos de vinculação à Previdência Social, se do sexo feminino, e  

3. 50 (cinquenta) anos de idade, observadas as restrições no valor do benefício previstas 

no parágrafo 5º do artigo 16 deste Regulamento. 

 

Aposentadoria por invalidez 

 

A complementação de aposentadoria por invalidez será paga ao participante com pelo menos 

12 (doze) meses de contribuição para o Plano Básico de Benefício administrado pela FAPES, 

durante o período em que lhe for garantida a aposentadoria por invalidez pela Previdência 

Social. Ao participante portador de doença preexistente será assegurada a complementação 

de aposentadoria por invalidez após, pelo menos, 36 (trinta e seis) meses de contribuição 

para o Plano Básico de Benefícios administrado pela FAPES.  

 
*Fonte: Artigos 22º, 23º e 24º do Regulamento do Plano Básico de Benefícios 


